
عع فكيف لل،ه، إل الشكر وقو لت وإن بفض عم طال صصا ل الايا العمر وات
لا ل حق وهذا لا ل ك مم عق صالح ع صف ةة فهو ل،ه عتو إلممى ايحتمماج عليممك اللمم،ه لممم ن نعم
مت،ه فإن شكر رر مر شك متاج نعمة الشكر صا لر إلى ايح لطيع ل عث م آخر شك أن تست
مي لن لقف با ل ربك على تث منك ت لصممي ل تقممول: سممبحا ءء أح كممما أنممت عليممك ثنمما

مت نفسك. على أثني
لم ن عل الكرايمة الاية فوائد و يمسنا  ل((لقممول،ه:  الجنممة فممي الراحممة كممما
عل) لغغغوب فيها يمسنا ول نصب فيها صن والنشمماط القمموة )  وكممما ل
عق إنما التعب مح لم ن قال إذا الضعيف، البدن ايل الكمممال؟ عرفنمما أايمم ن قائا ل: 

صن النفي لم ن مي ل ةت النقص نف دد ،ه، لكمال إثبا عذ وها ل ض الايممة هممذ ،ه لممم ن ايؤخ
صن الكرايمة نوم؟ فيها ليس الجنة أ
 ...:الطالب
رم،الشيخ لز مخذ؟ : اج ذلك؟ كيف عايؤ

...: الطالب
شيء في،ه الاية هذ ،ه لم ن النوم نفي أخذ حال كا ل على طيب : إعياء،الشيخ

صسع أن أردنا إذا لك ن الشكال، لم ن مو كما نقول أن فيمك ن الستدلل في نت
صن عج إنما النوم قلت م: إ متا رح لة إليمم،ه عاي لب لممم ن لراحمم لد سممابق، تعمم نشمماط وتجدايمم

لا ل دا ل في النسان كان وإذا طيب، كذلك؟ أليس نع م، لحق لعم لت،ه مح مم إقمما
لس،ه ل مصب ايم صن صن،ه اللغموب ول ال عد النموم، إلمى ايحتماج ل فمإ لر الكما ل علينما ماي

صنمم،ه مممع ثممابت الجنة في والشرب الكا ل والشرب عج أ متمما رح الممدنيا فممي إليمم،ه عاي
لة مج وو إلى البدن لحا عم مما ل، وإلى الن صن الع ملهمم م فيقال: إ ليممس الخممرة فمي أك

لذذ، سبيا ل على ولك ن للحاجة مل صت علممون ول وايشممربون ايممأكلون ولهممذا ال ول ايبو
عطون، صو مغ عرج إنما ايت ءحا ذلك ايخ ءقمما ايعنممي رشمم ميممب عر المسممك، رايممح لممم ن أط

مل إذا الدنيا في لك ن دائما ايأكلون ولهذا دقف الناء امت عكمما ل عاد ما عو أكممثر، تأ
صك حال كا ل على صنه م لش عمون ل أ منا لص لم ن اي ايقولممون: العلممماء أخممرى، نصو

صن مفممى فإذا الموت عنه م الل،ه نفى وقد الموت أخو النوم إ فممإن الممموت انت
صنوم ءضا اينتفي ال صن،ه أاي ةة ل صنه م ث م صغرى، وفا عمون كانوا لو إ صدى اينا إلى ذلك مل
لا ل لط لمه م تع مت نعي عمها والجنة نومه م، وق مستمر، دائ م نعي

.. النوم إن ايقال : قدالطالب
مم ن ومتعة لذة : هوالشيخ تنممام ممما لممك حصمما ل لممو أنممت لكمم ن إلي،ه، احتاج لل
نمت. ما نقص بدون

الكا ل. : كذلكالطالب
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ليممس فممالنوم حاصمما ل، هممو ما لك ن وقتا ايوفروا أن،ه شك في  ما ...:الشيخ
مم ن إل متعة عج،ه ل مم ن أما فقط، احتاج،ه لل  .... فليس ايحتا

ءطا.. صرايحة ادلة في : ماالطالب ؟...   استنبا
صنه م أخممبر الرسممول السممنة لممم ن صممرايحة  .. أدلممة:الشيخ .... اينممامون ل بممأ

الفوائد. مناقشة م ن ايعتبرونها
ءضا الاية فوائد لم ن طيب صن أاي ما ل أ عبون ل الجنة أه مع مولة في ايت ول العمال مزا

يمسغغنا ول نصغغب فيهغغا يمسنا  ل((لقممول،ه:  ذلك؛ بعد إعياء ايلحقه م
ءعا ايتعبون نقول: ل ايتعبون؟ ه م ها ل ) لك ن) لغوب فيها الاية في كما قط
علون لكنه م ننا(( ايعم )) تفجيغغرا يفجرونهغغا اللغغه عباد بها يشرب  عي

علون لمه م في ايعم عرون نعي دج عنون النهار ايف صن،ه إل الثمار وايج مفممة بدون أ مل ول مك
) ) دانية  قطوفها((تعالى:  الل،ه قال كما مشقة

مبتممدا ) {هممذا) جهنغغم نار لهم كفروا  والذين((تعالى:  الل،ه قال ث م
عر لهمم م كفروا تعالى: (والذاي ن الل،ه اليوم} قال درس قممال: جهنمم م) هنمما نمما

عر له م كفروا (والذاي ن متى نا ءل جهن م) فممأ صو متممى ثمم م بالمبتممدأ أ وخممبر بالمبتممدأ أ
لد فهو التوكيد ايفيد وهذا آخر، ءدا أش لل،ه مثا ل م ن توكي  وللذين((تعالى:  قو

صممما )،) المصغغير وبئس جهنم عذاب بربهم كفروا قممال: (والممذاي ن مل
مي لق ع ن كفروا) ب ءفا الذه دو مش مت ءعا عم دل مط مت قال: للهؤلء ايكون الذي ما الخبر، إلى عم

عر ذلك إل له م ليس ايعني بالل،ه جهن م) أعوذ (نار له م لممم ن جهنمم م) وهممذا (نمما
عصوف إضافة باب لت،ه إلى المو صن صف عر النار ل دب مع ءنمما عنهمما عاي مدها أحيا صبممر وحمم مع عاي
لر النار ع ن مدها، بالنمما تتاوقوا(( وحمم تدل ت الغغتي النغغار  وا ععغغ )) للكغغافرين أأ

ءنا صبر وأحيا صن م عايع ل ن بجه صنار ع أبهم((مثا ل:  ال تنغغم  حسغغ الغغذين إن) (( ) جه
هذا مثا ل )) ل، جهنم نار في والمشركين الكتاب أهل عمن كفروا
ءنا عمضافة، عع وحينئممذ جهن م إلى النار عتضاف وأحيا مقمم إشممكال فممي النسممان اي

عف ايقول: كيف عء ايضا لت،ه إلى الشي لس،ه إلى أو ذا وجهن م جنه م هي فالنار نف
عتها ؟.. علي! واي ن ايا النار، هي مف لب لم ن هنا نقول: إضا الموصمموف إضافة با
صنمم م جنهمم م، ايقال: نممار ولك ن نار، ايقال: جهن م ل ولهذا صفت،ه إلى مه ة م فج ملمم ع
صن تعرفون وأنت م اللقب باب لم ن اسمم م فجهنمم م ولقممب، وكنيممة اس م العل م أ
ملمم م اللقممب، بمماب لم ن لكن،ه عل م بمنزلممة ايعنممي الصممفة بمنزلممة اللقممب والع

صنعت صن ال مر ما عنده م اللقب ل وم، أو بمدح أشع ءء ذ صي ن ذلممك علممى وبنا صن ايتممب أ
لم ن (نار التركيب هذا مثا ل كيممف صممفت،ه إلى الموصوف إضافة باب جهن م) 

عر هذا هي النار ذلك؟ مه لر الجو صنمم م المعممروف، الحمما علها جه ممممة ممم ن أصمم ره عج ال
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رلمة وهي عظ لد ال رع عب لرها لل مها قع دو لم ن النور، لم ن وخل صن نعرف هنا و الس م هذا أ
ةء في،ه عن الشتقاق لم ن شي لل فيكو رصف. على دا و
أر لهم((  تنم نا ضض ى ل جه أتغغوا عليهغم ياوق أف ول فيمو تفغغ ضخ عنهغم أي
عبها عمن مضى )) (ل عذا رق " نعمم م (فيموتمموا) وايسممترايحوا عليه م) بالموت عاي
تن(ذلممك:  في تعالى الل،ه قال تنغغم نغغار لغغه  فإ أمغغول ت ل جه ول فيهغغا ي

ديت هو ) ل) يحي ى يي ول فيسترايح م ءة ح لء فممي هممو با ل فيها ايتنع م حيا شممقا
رون دائ م، صن عصمما ل ل ولك ن الموت ايتم لياوقغغض مالغغك يغغا  ونادوا(( لهمم م ايح
عليهغغم ياوقض ى  ل((ايقممول:  ) فهنمما) ماكثون إنكم قال ربك علينا

أتوا مضى ل ) أي) فيمو في والفاء وايسترايحون، فيموتوا بالموت عليه م عايق
عتوا) فاء لل،ه: (فيمو عا ل السببية قو والممواو النون، بحذف منصوب بعدها والفع

رفي بعد لوقوع،ه فاعا ل؛ لئ ن الن مكا عليه م). ايقضى قول،ه: (ل في ال
مة) عذابها من عنهم يخفف  ول((قال:  لب في " فه م عي ن ) طرف عذا

بممالل،ه والعيمماذ بتخفيممف ول بنمموم ول بممموت ل منمم،ه ايسممترايحون ل مستمر
ضل(( ضقا ضو ضن   عذي تل عر عفي ا تنا عة ال ضن ضز ضخ ضم عل تن ضه أعغغوا ضج دد دم ا أكغغ تب دف ضر ففغغ ضخ تنغغا أي ضع

نما دو ضن ضي عب عم ضذا ضع دل ول شوف] 49)[غافر:) ا عذ ربكمم م) (ادعوا بالل،ه والعياذ ال
عسون كأنه م لاي ععوا أن آ صن الل،ه ايد أئوا((له م:  قال قد الل،ه ل ول فيهغغا  اخس

عبون) تكلمون ةء ايعنممي هممذا ثمم م ربكمم م)، (ادعمموا الوسائط ) فيطل مدا اسممتج
دفف ضعيف منع ول م عايخ ملبوا ايقولوا: ايم ءما التخفيف فط ءممما ول م ايو ايقولمموا: دائ

مهر فهنا عر ايظ مث رعف أ صض ول عليه م ال عذ ءل: أنهمم م وجممو ،ه ثلثممة لممم ن والهوان وال أو
ءيما: طلبموا ايتكلممموا، أن ايسممتطيعون فل الشممفعاء طلبوا دون التخفيممف ثان
رنع وي، الم ءثا: أنه م النهائ ءما ذلك طلبوا ثال ءممما، ل الايممام ممم ن ايو همما ل ولكمم ن دائ

عبهمم م عبهمم م الملئكممة؟ عتجي لبيممخ تجي عذ بالتو أك لم أو  قالوا(( بممالل،ه والعيمما تغغ
أكم أعوا قغغالوا بلغغ ى قالوا بالبينال ت رسلكم تأتي اللغه  قغغال)) فغاد

أء وما(( تعال ى:  ضلل في إل الكافرين دعا مضى ل ) فهنا) ض عليه م عايق
عب ول فيموتوا عف ول ذلك في دعوته م عتجا صف مخ ءمما ول عممذابها لمم ن عنهمم م عاي ايو

صنه م واحدا عروا قد ل لذ رت عأن مم صجة عليه م وقا عح وج،ه. كا ل لم ن ال
أف  ول((تعممالى:  اللمم،ه قممال ) كممما) كغغذلك عغغذابها عمغغن عنهغغم يخف

عه م منا راي مز تل  نجزي(( مج أفور ك عتوحة والنون بالياء ))  كافر، ضك لر مع المف كس
لب الزاي وا ل) " المؤلف ونص مما ل الل،ه رحم،ه (ك لن في أج القراءتيمم ن هاتي ن بيا
ءل لل إجما لزي القراءتان: (كذلك مخ عفور) بالنون كا ل منج والممزاي المفتوحة ك

صن ظمماهر القممراءة هممذ ،ه ووجمم،ه (كا ل)، ونصب المكسورة (نجممزي) فعمما ل ل
عل،ه نع م، مضارع لتر، وفاع مت الثانيممة: (كممذلك ب،ه: القممراءة و(كا ل) مفعول مس
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مزى لا ل عايج لنيع عك لر) وص ددي ل المؤلف كفو عر ،ه با ل المعنى هذا ايؤ صن ظاه (كمما ل) أ
مبة ريمم ن، علممى منصممو مت ءضمما القراء عر ،ه وأاي صن ظمماه علممى مكسممورة الممزاي أ

متي ن، متي ن، على مفتوحة الياء وأن القراء لزي القراء منج كفور) عرفتمم م؟ كا ل (
مءة مرا مزى والق عايج لا ل ( (كممذلك) (كممذلك) كلمة إلى الن نرجع طيب كفور)، ك

عد لر ءرا ت عبون وايقول الكراي م القرآن في كثي لر صن المع مف إ ةل الكا مطلممق، مفعو
صن ما ل الكلم تقداير وأ لزي، الجزاء ذلك مث ما المطلق المفعول هذ ،ه عاما ل نج
مد ،ه نجممزي الجممزاء ذلممك الظممالمي ن) أي: مثمما ل نجزي (كذلك الفعا ل، لم ن بع

صا ل نجزي (كذلك الظالمي ن، لزي الجزاء ذلك مثا ل كفور) أي ك صا ل نج كفممور، ك
صا ل صن " ايعنممي المؤلف: كافر كفور) قال وقول،ه: (ك ل هنمما المبالغممة صمميغة أ

مراد ملق با ل عت رفر عمط ةب الك لج صنك الجزاء، لهذا مو مت لو ل رر المبالغممة صيغة اعتب
لهر مزى ل لكان معناها بظا مر مم ن إل الجزاء هذا عايج صر عر ،ه، تك منممع ل ولكمم ن كف ايم

صن أن عقول: إ مهة صفة (كفور) هنا ن صب صا ل وايكممون مش مصممف مممم ن المعنممى: كمم صت ا
أعل م. والل،ه بالكفر

داوقضغغ ى ل جهنم نار لهم كفروا  والذين(( ول فيموتغغوا عليهغغم أي
تفف ) ) عنهم يخ

ضمل أخرجنا  ربنا(( نحا نع ضمل كنا الذي غير صال المؤلممف: ) قممال) نع
عرخون((  عثون فيها يصط لغي صدة )) ايست لش لوايا ل ب " قممول،ه: (ايصممطرخون وع

عخ الصراخ لم ن فيها) هذ ،ه عع وهو معروف والصرا رف مت،ه النسان مر صد صو ممما أش
مي ايكون، لت عأ مغمة بالتاء وقيا ل: (ايصطرخون) ف ايقمال كمما الصمراخ فمي للمبال
مضب مضب مخ ملغ أبلغ؟ أايها واخت مضب) أب واصممطرخ صممرخ (خضب)، لم ن (اخت

ءة ذكممروا وقممد (صرخ)، لم ن (اصطرخ) أبلغ صيممة قاعممد لب المقممام هممذا فممي أغل
صن لة على تدل المبنى زايادة فقالوا: إ أغلبية القاعدة هذ ،ه لك ن المعنى، زاياد

لق ض لنها مرة تنت مج مجر، بش مقر وبقرة وش صن وب على المبنى (شجرة) زائدة فإ
مجر واحممدة، علممى تممدل الشممجرة ايعني المعنى، ناقصة (شجر)، علممى وشمم

صن الغالب؟ ما لك ن جمع، فم(اصطرخ) المعنى، في زاد المبنى في زاد ما أ
صنها لشك ملغ أ عذ فه م (صرخ)، لم ن أب عخون بالل،ه والعيا لر مراخ هذا ايصط لط رصمم ال

لظيمم م عخون النممار فممي الع لر تبناايقولممون: ((  فيهمما ايصممط دجنا ر عر ضمغغل أخ نع
نحا عل ضر صا صبنمما) الن نعمغغل كنغغا الذي غي من )) (ر لرو لقمم صيممة عاي لب عبو صنمم،ه بالر ل وأ
عثه م لغي صدة لم ن عاي دش مم ن)؟ ايستغيثون الدنيا في وكانوا الل،ه، إل ال لر بم( اللمم،ه بغيمم

لمه م منا رص عبدون وما بأ صما الل،ه، دون لم ن ايع عفمموا فقد الن أ مر صنمم،ه ع لكمم ن ل أ أن عايم
ميه م لج عله م: ((  الل،ه، إل في،ه ه م مما عاين را ل) )) أتممت نعمل أخرجناوقو (نعممم

صنها بالجزم؛ لل،ه: (أخرجنا) وإذا في للطلب جواب ل ءبمما كممان قو للطلممب جوا
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من صدر، كالشرط كا مقمم رجنمما الم رجنمما إن أخر را ل تخر مممم ءحا نع صنمما الممذي غيممر صممال ك
صبنا هكذا نعما ل، رجنمما) ايعنممي ايقولون: (ر را ل النممار لممم ن أخر ءحا (نعممم غيممر صممال
ص ن كنا الذي صن بصممحيح؛ ليس القول هذا نعما ل) ولك  ولو((ايقممول:  اللمم،ه ل
ددوا أدوا أر أهغغوا لما لعا عم ) وهممذا) عنغغه أن صا ل عممز اللمم،ه كل لل م وجمم بممما العمما

مجهمم م، لممو سيكون لء أخر علممون فهممؤل صن وإل العتممذار بمماب لممم ن ذلممك ايقو فممإ
مبه م مبت خاربة قلو مر عرب الول في خ مجمموا فإذا الثاني في وستخ النممار لممم ن من
عنوا لما عادوا نعمغغل أخرجنا  ربنا((عنهمم م:  تعممالى اللمم،ه قممال عليمم،ه كمما

را ل) مجزومممة ) الولممى) نعمغغل كنغغا الذي غير صالحا صنهمما علممى (نعممم أ
عفوعة؛ والثانية الطلب، جواب لدها مر الذي (غير والجازم الناصب م ن لتجر

مما ل) ما كنا ءل ايعملون ايعملون؟ كانوا الذي نع ءئا عم عكون لنه م سي لر بالل،ه ايش
عرون وجا ل عز لب لت،ه ع ن وايستك لدوا ولو عباد عدوا عر قبمما ل لممم ن علي،ه كانوا لما لعا

أكم لم  أو((له م:  قيا ل ولهذا در ءتمما ) أي) ما نعم تكر((  وق ضمغغن فيغغه يتغغذ
ضر تك ضذ ضءكم ضت عسول النذير وجا صر مما )) ال عت م ف رب ءخا له م " ايقال أج ءما توبي وتنممداي

ءة مم دركم لم  أو((للحجة:  وإقا مم ن) نعم منا إن القائا ل؟ ) ف رر لر إلممى نظ ظمماه
صن الفعا ل صن اللمم،ه هممو القائمما ل قلنمما: إ مرهمم م الممذي ل صم وجمما ل، عممز اللمم،ه هممو ع

لما ل عا ل ايكون أن وايحت صما لك ن الملئكة القائ لت مل عل الملئكة كان اللمم،ه بممأمر تقو
مر صن صا ررك م ل م الل،ه: (أو جنود لنه م تقول فالملئكة الل،ه، هو القائا ل كأ نعم

لايمما مم ن في،ه ايتذكر ما عصممود كممان تذكر) وأ عليهمم م الحجممة إقامممة بهممذا فالمق
عخه م عمه م، وتوبي عد السممياق ) هممذا) نعمركغغم لم  أو((وقممول،ه:  وتنداي مجمم عايو

لتي القممرآن فممي كثيرا عة تممأ مدها السممتفهام همممز وقممد العطممف، حممرف وبعمم
عبون اختلف لر صن الممتركيب، هذا مثا ل في المع ملممة الهمممزة فقيمما ل: إ لخ علممى دا
صدر مق عد عم صدر وهمذا الكلم، لم ن ايستفا مفمت المقم لط ة عليم،ه عع مل بعمد المتي الجم

لف صن بعضممه م: بمما ل وقممال العطممف، حممر ةة الهمممزة إ الجملممة علممى داخلمم
عجودة لء على ل المو صنها محذوف شي ممت لك دد صن العطممف؛ حممرف علممى عقمم ل

ر م) نعمركغغم لم  أو((قممول،ه:  فممي التقممداير فيكممون الصممدارة لهمما ملمم مأ مو  (
ررك م، دم مع لله م:  على عاطفة هنا الواو وتكون عن دجنغغا  ربنغغا((قو دل اخر ضمغغ نع
صممما العممراب، حيث لم ن ) هذا) نعمل كنا الذي غير صالحا عث لممم ن أ حيمم
ررنا فكما المعنى لل مأشمم صن إلممى أو مد أ ممممة والتنممداي م التوبيممخ بممذلك المممرا وإقا
مناك م قد ايعني الحجة رر ءرا عم ءعا تعمي ءتا واس ءل ووق عر طواي تممذكر؛ مممم ن في،ه ايتذك

صن مءته م الرسا ل ل رته م وأمهلته م جا روا ولكم ن ودع لروا أب كفرهم م، علمى وأصم
مل وكان لسا ل مم ن أو ل،ه ايقول فماذا والسلم الصلة علي،ه نوح الرسا ل لم ن عأر

فني(( قوم،ه؟ عإ ضو ضما   تل دم أك أه أت دو ضع ضر ضد عف دغ ضت دم عل أهغغ ألغغوا ضل ضع دم ضج أه ضع عب ضصغغا عفغغي ضأ
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دم عه عن ضذا دوا آ ضش دغ ضت دس دم ضوا أه ضب ضيا دروا عث ضص ضأ أروا ضو ضب دك ضت دس نرا ضوا ضبا دك عت دس )[نمموح:) ا
معه م ايجعلون] 7 لنه م في أصاب ععوا، لئل آذا روا ايسم مش صل ثيممابه م استغ مئ روا، ل مر ايمم

لل وهذا عد لة على اي صد لته م لش مه مما كرا لبون ل ايقول، لل ععو ،ه أن ايح مم رس ايروا أن ول اي
ءحا لقي،ه وهو نو لروا ث م عليه م، ايل عقوا ايعني أص لروا عليمم،ه همم م ما على ب مم واسممت
ءرا واستكبروا في،ه، ءرا ايعني استكبا ءما استكبا لل ع ن عظي أول هذا الحق، قبو

صن،ه الرسا ل آخر الرسا ل، ضل((وقممالوا:  وكممذاب ساحر قالوا: إ ضع ضج ضأ ضة   ضهغغ عل ال
نها ضل ندا عإ عح تن ضوا ضذا عإ ءء ضهغغ دي ضشغغ ءب ضل ضجغغا مذوا] 5)[ص:) أع عليمم،ه الرسممول وآ

عحوا با ل والفعا ل بالقول والسلم الصلة مبا علو ،ه أن است لت مقا عضوا عاي مر ايبممذلوا أن و
مبه م ءة للسيوف رقا مض مر معا لت،ه عم علغ الذاي ن فهؤلء والسلم، الصلة علي،ه لدعو تب

عروا أن بعد الحال هذ ،ه به م دم عر ما عع صك مذ صكر م ن في،ه ايت مذ مءته م ت ها ل الرسا ل وجا
مجى عجوا لو منه م عاير مر عدوا أن النار لم ن خ ءدا؛ الحق؟ إلى ايعو صن أب واحد المر ل
صنمم،ه ايقول قد لك ن واحد، المر صنممار كالمعااينممة الخممبر ليممس قائا ل: إ الممتي فال

عدوا دع عو عكوها بها عت مبر طرايق ع ن أدر مخ صممما فيهمما، ايكونمموا أن قبا ل ال صممما أ كممانوا مل
وس طرايممق عمم ن أدركوهمما فقممد فيهمما لحمم صن فممالجواب والمشمماهدة، ال خممبر أ

مدة الرسا ل عد رسممالته م علممى الدالممة بالايممات المؤاي لفيمم لنممي العلمم م اي صن اليقي ل
مءت ما الرسا ل ععوا جا عره م الناس تد لت إل وتبشممره م وتنذ ع ن بآايمما لم رؤ علممى عايمم

عته م بالل،ه والعياذ وهؤلء البشر، مثلها مع لذايب طبي عنمموا فلمم ن والنكممار التك لم ايؤ
عجوا، ولو مر دركغغم لم  أو((تعممالى:  الل،ه قال مخ مغن فيغغه يتغغذكر مغا نعم

لذاير) النذير وجاءكم تذكر بمم،ه " والمراد المؤلف: " الرسول ايقول ) الن
لجنس لل كا ل لن ال مر قد رسو مره م قوم،ه أنذ صذ مره م اللمم،ه معصية لم ن وح صشمم وب
مبه م صغ لة في ور صنه م الل،ه، طاع لروا بالل،ه والعياذ ولك رت فقد واستكبروا أص مم قا
)) (ذوقمموا) المممر نصير عمن للظالمين فما فذوقوا((  الحجة عليه م

مبك م التقممداير: ذوقمموا (ذوقوا) محذوف ومفعول للهانة، هنا ذوقمموا أو عممذا
لبك م، عاقبة نصغغير عمن((  )) الكافراي ن للظالمين فما فذوقوا((  تكذاي

عع مب )) ايدف مما عنه م العذا صونة نصير) الجملة لم ن للظالمي ن " ( مبتدأ لم ن مك
الزائممدة لممم ن عليمم،ه (نصير) ودخلت (للظالمي ن) والمبتدأ الخبر؟ أاي ن وخبر

لد ةة هممي همما ل (ممما) هنمما النفي، لتوكي لملمم ما ل عا للممماذا؟ ل، ل؟ (ليممس) أو عممم
لم ءل: ما فنقول الترتيب، مع إل ليس عما ل تعما ل ل وهي الخبر لتقد ةد مث زايمم
ءما ةد الدار في قلت: ما ولو صح، قائ معمما ل مما لكمم ن صممحيح، فهذا زاي (فممي نج

وا ل الدار) في لم لماذا؟ نصب مح للظممالمي ن قممال: (فممما طيممب الخبر، لتقد
عع لم ن مف مب نصير) قال: ايد لصير عنه م، العذا صن لصر، بمعنى وال لصر النا هممو والنا

عع لن ور لم ن الما لعي ن الش لا ل الخير، على الم مع مم ن فك من صر مم صشمم ةر فهممو ال لممك، ناصمم
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لا ل ةر فهو الخير على أعانك مم ن وك لص لل قممول للهممذا وايدل لك، نا صمملى رسممو
در: (وسل م علي،ه الل،ه أص نما أخاك  ان نما، أو ظال رسممول قممالوا: ايمما مظلو
منع المظلوم؟ ننصر  كيف) المظلوم هذا! الل،ه ور، عن،ه تم صشم عر فكيمف ال نصم

أعه(قال:  الظال م؟ مء ليس الظل م لم ن عالظال م  منع) الظلم عمن  تمن إسدا
ءذا فالنصر شر، لم ن منع،ه ولك ن إلي،ه الخير صما إ من أن إ لب ايكو ريممر بجلمم صممما خ وإ
لع ايكون . شر بدف

أم اللغغه  إن(( عب عغغال تنغغه والرض السغغماوال ت غيغغ ءم إ بغغذال ت عليغغ
صن) الصدور ع م الل،ه ) (إ لل لب عا مب ما السماوات) أي غي السممماوات فممي غمما
ءبا والرض ءقا غي دا ل ع ن مطل محد، ك عل،ه: (غيبا أ ءزا وقو ءقا) احترا الغيب لم ن مطل
صن النسبي وص ل النسبي الغيب فإ مت عممم،ه بمما ل وجا ل عز بالل،ه علم،ه ايخ اللمم،ه ايعل

مم ن مم،ه و لل ءرا ايكون الذي النسبي الغيب مثال الل،ه، عباد لم ن ع بالنسممبة ظاه
ليا لقوم ع م ها ل لك ن أايداينا بي ن ما نعل م هنا فنح ن لخراي ن، بالنسبة خف مل ممما نع
ءبمما نسمممي،ه هممذا الجواب: ل، البيوت؟ في أو السوق في كان ليا غي لن نسممب

عب ايعلمون،ه السوق في أو البيوت في الذي وجا ل عز لل،ه هذا المطلق فالغي
مد ،ه مل م وح مب ما ايع ءقا، الخلق ع ن غا ملة المور حتى مطل مب عمهمما المستق عممز ايعل
 غيب((وقممول،ه:  تكممون، وكيممف تكممون وأايمم ن تكممون مممتى ايعلمهمما وجمما ل

الصممدور بصاحبة ) أي) الصدور بذال ت عليم إنه والرض السماوال ت
وا ل هي والقلوب القلوب، وهي مح رقا ل م لكير الع مدة والتف مرا ة م فهممو وال بهمما عليمم

عر وجا ل، عز صن،ه تعالى الل،ه وإخبا ع م بأ لب عال منمم،ه ايقصد والرض السماوات غي
مقة، في والترغيب المخالفة لم ن التحذاير مف عممز اللمم،ه وافقت إذا فأنت الموا

مع فل ن وجا ل علك ايضي صن،ه عم صن،ه ايضيع فل ن خالفت وإن لل،ه، معلوم ل معلمموم ل
مشارة لكن،ه لل،ه، العاصي ن. للمخالفي ن بالنسبة وإنذار للطائعي ن بالنسبة مب
) إلى) فيها يصطرخون  وهم((تعالى:  الل،ه  قال... الن الفوائد نأخذ
لر ،ه  آخ
هذ ،ه لم ن ) ايستفاد) جهنم نار لهم  كفروا  والذين((تعالى:  الل،ه قال
صن الكرايمة الاية مء أ كثيرة. آايات علي،ه دلت ما وهذا النار الكافراي ن جزا
لم ن ءضا الاية فوائد و صنه م أاي لل،ه:  الجنة ايدخلوا ل ن أ )) جهنغغم نار  لهم((لقو
صلة السمية بالجملة فأتى والستمرار. الثبوت على الدا
صن الكرايمة الاية فوائد وم ن عمون النار أها ل أ صل لم ن منها ايتأ لبهمما عممذابها و وعقا

لل،ه:  صنمم،ه) فيموتغغوا عليهغغم ياوقض ى  ل((لقممو عحوا، ممماتوا لممو ) ل لسممترا
ود هذا في فيكون لر المعتزلممة لممم ن ايقول مم ن قول على ر صن همم م وغيمم أهمما ل إ

عمون ول فيهما ايحمترقون فل طبيعمة فيه م النار تكون النار صل أ وهمذا منهما، ايت
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عف صل ما خل صل ما وخلف القرآن علي،ه د صما العقا ل، علي،ه د اللمم،ه فإن القرآن أ
الممذي العممذاب ذوقمموا ) أي) الحريغغق عغغذاب  ذوقوا((ايقممول:  تعممالى

عقك م، لر ندا بدلناهم جلودهم نضجت  كلما((وجا ل:  عز وايقول ايح جلغغو
أذوقوا غيرها وص ) وهممذا) العذاب علي صن فممي صممرايح نمم لرق الجلممود أ تحممت

صدل ولك ن مب عقوا أن لجا ل عت احترقت لو أنها على دليا ل أايضا وفي،ه العذاب، ايذو
وس ل فإنها محترقة وبقيت لح صرق بالعممذاب عت مفمم ددلت، إذا ممما وبيمم ن بينهما في عبم

عب صن شك بل فالصوا صلمون النار أها ل أ النممار تكممون ل وأنهمم م عممذابها لم ن ايتأ
ءة ذلك. بعد تهمه م فل له م طبيع
لم ن ع ن الكرايمة الاية فوائد و رس لة ح مر إذا القرآن بلغ ءئا ذك ايقممابل،ه ممما ذكممر شي
مر فإذا وهذا، هذا بي ن النفس تكون حتى ءء ذك مر الخيممر أها ل على ثنا ءء ذكمم ثنمما
مء ذكر وإذا الشر، أها ل  على[كذا] الشر. أها ل جزاء ذكر الخير أها ل جزا
لم ن صن الكرايمة الاية فوائد و عف ل النممار أهمما ل أعنممي هؤلء أ صفمم ممم ن عنهمم م ايخ

ءدا النار عذاب لنمم،ه فممي ول نوع،ه في ول كيفيت،ه في ل أب صفممف ل زم عنهمم م ايخ
عذابها. لم ن

ءضا وفي،ه لل على دليا ل أاي لة كما مر مقى حيث وجا ل عز الل،ه قد مد النممار هممذ ،ه تب أبمم
لداي ن لب عذ ال صيممر، ل بالل،ه والعيا صنهمما الممدنيا نممار فممي والمعممروف تتغ طممول مممع أ
من ل حتى وتطفأ وتنقص تتغير الزم ن صما أثر، لها ايكو فإنهمما جهنمم م نممار في أ
مد تبقى لداي ن أب لب عقص ل ال عتها. ول عذابها اين مر حرا
صن الكرايمة الاية فوائد وم ن لبت الجزاء هذا أ مصف لم ن لكا ل ثا صت ايعني بالكفر ا

وص ل مت ءل ايقممال فل أخرى دون قبيلة ب،ه تخ صنمم،ه مث المكممذبي ن بقرايممش خمماص إ
صا ل بمما ل ،.. الفلنيممة بالقبيلة أو وسل م علي،ه الل،ه صلى الل،ه برسول كفممور، كمم

لة م ن كان وإن حتى وسل م. علي،ه الل،ه صلى النبي قراب
لم ن عت الكرايمممة الايممة فوائممد و لط السممباب إثبمما مباتها وربمم صب لقممول،ه: بهمما مسمم

).) كفور كل نجزي  كذلك((
صن فوائدها وم ن عت النار أها ل أ مو عله م تتفا عبه م مناز لممم ن ايؤخممذ؟ أايمم ن لم ن وعذا

كغغل نجغغزي  وكغغذلك(() ) جهنغغم نار لهم كفروا  والذين((قول،ه: 
ع،ه) كفور رج وا ل أن الخذ ) وو مداد فممإن،ه وصممف على معلق عك ذلممك بزايممادة ايممز

عص الوصف عق لن،ه. واين بنقصا
)) صغغالحا نعمغغل أخرجنغغا ربنغغا فيها يصطرخون  وهم((قال:  ث م

الل،ه. شاء إن القادم الدرس في نخليها
دما ل ل م إننا مك  .....  الفوائد عن
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دم((تعممالى:  اللمم،ه قممال أه ضو ضن   أخو عر ضط دص ضهغغا ضي ضنغغا عفي تب ضنغغا ضر دج عر دخ دل ضأ ضمغغ دع ضن
نحا عل ضر ضصا دي عذي ضغ تل تنا ا أل أك ضم دع لر ،ه، ] إلى37)[فاطر:) ضن الايممة فوائممد لممم ن آخ
عن الكرايمة لة بيا صد لب لش لا ل عذا ع،ه النار أه رج ربنا فيها قول،ه: (ايصطرخون ذلك و
أخرجنا).

لدها وم ن عره م أايضا فوائ عفه م إقرا صن،ه واعترا مع ايملممك ل بأ إل عنهمم م الضممر دفمم
لهه م الل،ه؛ لجي مة وتعالى سبحان،ه الل،ه إلى النداء لتو ((قول،ه:  في ب،ه والستغاث
).) نعمل كنا الذي غير صالحا نعمل أخرجنا ربنا

لدها وممم ن عرهمم م فوائمم صن إقرا مله م بممأ عر الممدنيا فممي أعممما لله م: صممالحة غيمم لقممو
صن ايقرون كما ) وه م) نعمل كنا الذي غير صالحا  نعمل(( أعماله م بأ

لرون صالحة غير الدنيا في صنه م ايق ءضا عقلء غير بأ ألوا((لقوله م:  أاي ضقا ضو دو   ضل

تنا أع أك ضم دس دو ضن أل ضأ عاوق دع تنغا ضما ضن عب عفغي أك ضحا دصغغ عر ضأ ععي تسغ ]،10)[الملممك:) ال
ععه م ل ولك ن مف لت بعممد لن،ه هذا اين لبه م: (أو إلممى وانظممر الوان، فموا لمم م جموا

آخر ،ه. نعمرك م) إلى
لم ن صن الكرايمة الاية فوائد و لممم ن الحجة الكافراي ن على أقام وجا ل عز الل،ه أ

صمره م أن،ه وجهي ن ءتا ع ءيا في،ه، ايتذكروا أن ايمكنه م وق رسمما ل جمماءته م أنمم،ه وثان
مر فل له م. عذ

صن الكلم؛ هممذا بمثا ل النار أها ل توبيخ فوائدها وم ن ايكممون قممد الكلم هممذا ل
صد مما العذاب م ن عليه م أش دني عليه م الحزن وتجدايد التنداي م م ن في،ه لل مم والت
مفعه م. ل الذي اين
ود الكرايمة الاية فوائد وم ن صاية على الر لر لجممون الممذاي ن الجب مت مدر ايح علممى بالقمم

شمميء، ممم ن حرمنا ول آبائها ول أشركنا ما الل،ه شاء ايقولون: لو المعاصي
ع،ه دم((قول،ه:  الرد وج ضل ضو ضأ دم    أك در فم ضع أر ضما أن تك ضذ ضت عه ضي دن عفي ضر ضم تك ضذ أم ضت أك ضء ضجغغا ضو

أر عذي تن أقوا ال أذو ضما ضف ضن ضف عمي عل تظا دن علل رر عمغ عصغغي من ] ولممو37)[فمماطر:) ضن كمما
ءة القدر صج لفي ل م ح لكر ما ايك مجاج في عذ عليه م. الحت
عت الكرايمة الاية فوائد وم ن لة إثبا لر ،ه وجا ل عز الل،ه رحم لقمم،ه وإعذا حيممث لخل

ما ل صن الرسا ل إليه م، أرس مذار أايضمما وفيمم،ه رحمممة فيمم،ه الرسمما ل إرسممال فإ إعمم
حجة. وإقامة

عة الكرايمة الاية فوائد وم ن من لل،ه: (( النار في الذاي ن هؤلء إها  فغغذوقوالقممو
صن عنون للهانة هنا المر )) فإ مها لرهمما والتوبيممخ بالعممذاب بممالل،ه والعياذ في وغي

الهانات. أنواع م ن
عس فوائدها وم ن لئي ري لل،ه:  النار لم ن الخلص لم ن هؤلء مت فما  فذوقوا((لقو

).) نصير من للظالمين
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صن بيان أايضا فوائدها وم ن مغغن للظغغالمين  فما((لقممول،ه:  ظل م الكفر أ
).) نصير
لضممع فممي الظهممار الكرايمممة الايممة فوائممد وممم ن لل،ه: (فممما الضمممار مو لقممو

صن لو فذوقوا نصير، لم ن لك م فما ايقا ل للظالمي ن) ول م علممى جرى السياق أ
عك م، لقال: فما علي،ه هو ما صن،ه ل للظالمي ن. قال: فما لك

لن ن فوائدها وم ن مغ ايكون الذي الوصف اختيار أو السلوب في التف ملمم فممي أب
صن،ه ذلك؟ كيف الحجة إقامة ا عم ن عمدل ل لل،ه: فم لفراي ن قمو (فمما إلمى للكما

صما مق ل حمتى التعمبير فمي التفنم ن باب لم ن هذا ايكون أن للظالمي ن) فإ محم ايل
ممة المخاطب لرر سآ صما علي،ه، اللفاظ للتك العممدول باب لم ن هذا ايكون أن وإ

لف إلى الوصف ع ن م ن وص لة فممي منمم،ه أبي مممم عم والثمماني الحجممة، إقا فممي أقممو
صن،ه المعنى دي ن ل م للكافراي ن قال: فما لو ل صنه م ايب ممة أ لممما لكمم ن بكفرهمم م ظل

مر قال: (فما لره م أنه م إلى إشارة في،ه للظالمي ن) صا ممممة كانوا بكف مر ظل غيمم
لمي ن، أمونا  وما(( مظلو ثمم م )،) يظلمغغون أنفسغغهم كانوا ولكن ظل

وتعالى تبارك الل،ه قال
  ....:الطالب
مناع : ايعنيالشيخ لت علممى دليمما ل فيمم،ه نقول أن ايمك ن هؤلء؟ في الشفاعة ام

صن مفع ل الكفار أ لل،ه:  الشفاعة فيه م تن نصغغير مغغن للظالمين  فما((لقو
وم ) وهذا) مد ل ايعني عا لفع أح مفع ول عنه م ايدا  له م ايش

ع،ه قال ث م تن((تعالى:  الل إنغغه والرض السغغماوال ت غيغغب عالم الله  إ
عة) الصدور بذال ت عليم مل ملها بما الاية هذ ،ه ) ص منا ،ه قب صي صن،ه سبق فيما ب لممما أ

مكر مل مذ مته م الطائعي ن أحوا مب مل ومثو لصممي ن وأحوا مبته م العا صيمم ن وعقممو صن ب هممذا أ
ةر وم عل م ع ن صاد صن تا ع م تعالى الل،ه فإ لل لب عا وعممال م والرض السممماوات غيمم

الصدور. في ما
عت الايممة هممذ ،ه فوائممد ممم ن لم إثبمما ل م عمممو غيب  عالم((لقممول،ه:  اللمم،ه علمم

ءيا: إثبات واحد، ) هذا) والرض السماوال ت ل م ثان لب فممي بما الل،ه عل قلممو
لل،ه:  آدم بني وغير آدم بني تنه((لقو ).) الصدور بذال ت عليم  إ

لم ن لدها و مر أن لم ن التحذاير فوائ لم رض لب،ه في النسان عاي ثمم م الل،ه ايرضا ،ه ل ما قل
عث،ه دد مح للع ل هذا بأن نفس،ه عت صط ور الل،ه إل علي،ه ماي مت رغ ع،ه ل،ه الل،ه بإمهال في ذلممك: وج

ءم  إنه(( ).) الصدور بذال ت علي
ءضا فوائدها وم ن صن وهو العكس أاي مر إذا النسان أ مم ءيرا نفس،ه في مأض فإن خ
عب،ه وسوف ايعلم،ه الل،ه لثي علي،ه. اي
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صن إلى الشارة فوائدها وم ن لل،ه:  القلب في ما على المدار أ ءم((لقمممو  علي
لكنة لنها القلوب هي الصدور ) وذات)الصدور بذال ت قممال كممما فيها السا

) ) الصدور في التي الاوقلوب تعم ى  ولكن((تعالى:  الل،ه
ضلكم الذي  هو((تعالى:  الل،ه قال ث م ضف جع عئ عع) الرض فغغي خل رممم ) ج

علف أي خليفة عضك م ايخ ءضا" (هو بع الل،ه على ايعود جعلك م) الضمير الذي بع
وقممول،ه: (جعلكمم م )،) السغغماوال ت غيغغب عالم الله  إن((قممول،ه:  فممي

مرك م صي لئف، خلئف) ص عع وخلئف خل للف بمعنممى والخليفممة خليفممة، جم الخمما
علف الذي بمعنى مما ل الخلفة وهذ ،ه سبق، مم ن ايخ عرون خلفة تش عق لضممها ال بع
ءضا علف مثل كالشباب بع مخ ايخ عفممون والحيمماء والكبممار، الشمميو عل الممموات، ايخ

مما ل عة وتش مب بأن السلطة الخلف عن ايذه لن إلى شخص سلطا لص سلطا شممخ
عا ل آخر لق مت رلك اين صوة شممخص إلممى شخص م ن المـ عق لقممول،ه الول بقمماء مممع بممال

عل((تعالى:  أق تم   أه تل ضك ال عل عك ضما دل أم دل عتي ا دؤ ضك أت دلغغ أم دل دن ا أء ضمغغ ضشغغا أع ضت عز دنغغ ضت ضو
ضك دل أم دل دن ا تم أء عم ضشا دز ضت عع أت دن ضو أء ضم ضشا دل ضت عذ أت دن ضو أء ضمغغ ضشغغا ضك ضت عد ضيغغ أر عب ديغغ ضخ دل ا

ضك تن ضلغ ى عإ فل ضع رء أكغ دي ءر ضشغغ عدي ءذا ] فالخلفممة26عمممران: )[آل) ضقغ عة إ خلفمم
لضها القرون ءضا بع عة بع لضه م الملوك وخلف ءضمما بع علممف الممذاي ن بع عضممه م ايخ بع

ءضا لة السلطة في بع للمر الخلق. على وا
ضمن الرض في خلئف جعلكم الذي هو((  ضر ف فعليغغه منكغغم كف

أر ه ور )) ول كف عضمم مر ،ه اي لر ول شمميئا غيمم عضمم م،ه اي ءئا اللمم ءضمما، شممي كقممول،ه: وهممذا أاي
عمل  من(( ضء ومن فلنفسه صالحا ع النسممان ) فكفممر) فعليها أسا

لس،ه على مر ،ه ايضر وليس نف ءئا، غي  نجمع قلت: كيف فإن شي
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